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Geachte heer Ubaghs,

Toelichtinq:
Op 12 september heeft u namens uw fractie vragen gesteld over schade die fruittelers ondervinden doordat

zangvogels de vruchten aanvreten. Dit naar aanleiding van de berichtgeving van RTV-Utrecht op 12 september

2018. Door middel van deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. ls het college op de hoogte van deze schade?

Antwoord:
Ja, we zijn op hoogte van de vogelschade aan zachtfruit en pit- en steenvruchten.

2. ls het college op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State dat ondanks het afschaffen van

de schaderegeling, zestig procent alsnog moet worden vergoed?

Antwoord:
Ja. ln de interprovinciale bestuurlijke adviescommissie vitaal platteland (BACVP) is besloten om de

tegemoetkoming in de schade te bepalen op zestig procent van de taxatie. De uitspraak laat namelijk

de ruimte om de tegemoetkoming iets lager of iets hoger vast te stellen.

3. ls het college op de hoogte dat, gezien het feit dat een eventuele schadevergoeding provinciaal

geregeld is, meerdere provincies hebben aangegeven deze uitspraak van de Raad van State over te

nemen?

Antwoord:
Ja.
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4. ls het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bereid om eveneens de uitspraak

van de Raad van State over te nemen en daarmee de fruittelers voor de geleden schade te

compenseren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, de Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 worden op 25 september 2018

gewijzigd en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 vastgesteld en onze werkorganisatie Bij12,

unit Faunafonds krijgt de instructie om de fruittelers die tijdig een bez¡taar hebben ingediend over de
jaren 2016 en2017 tegemoet te komen. Daarmee is invulling gegeven aan de uitspraak van de Raad

van State.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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